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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Zaledwie połowa Polaków powyżej 15
lat to osoby pracujące – wynika z raportu GUS. Wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek
osób pracujących (pracowników najemnych,
pracujących na własny rachunek i pomagających bezpłatnie członków rodzin) w grupie
wszystkich osób w wieku 15 lat i więcej, obrazuje, jaka część społeczeństwa ma pracę.
W Polsce jego wartość należy do najniższych
w Europie i wynosi niewiele powyżej 50 proc.,
co oznacza, że aż połowa Polaków to osoby
bierne zawodowo. Wśród mężczyzn wskaźnik
zatrudnienia wynosi ponad 58 proc., a wśród
kobiet blisko 43 proc. Ze względu na wiek
pracujących najwyższą wartość wskaźnika
można zaobserwować wśród osób w wieku
35–44 lata (8 na 10 osób pracuje).
Znajomość języka angielskiego wśród
polskich pracowników staje się coraz
powszechniejsza. Potwierdza to międzyna-

rodowy ranking EF English Proficiency Index
for companies, który przeprowadzono w 30
krajach, obejmując nim ponad 105 tys. pracowników. Pierwsze miejsca zajęli Duńczycy,
Holendrzy i Szwedzi. Polacy są na siódmym,
wyprzedzając między innymi Szwajcarów
i Niemców. Wśród badanej 30 najsłabsze
wyniki odnotowali pracownicy w Arabii Saudyjskiej. Dobry wynik Polaków jest wynikiem
obowiązkowej nauki angielskiego w szkole podstawowej, którą wiele osób kontynuuje, oraz
masowych wyjazdów zarobkowych do Wielkiej
Brytanii i Irlandii. W niemal połowie badanych
krajów znajomość języka angielskiego wśród
kadry zarządzającej była gorsza niż wśród
menedżerów niższego szczebla i pracowników. W większości badanych państw najlepszą
znajomością angielskiego mogą się pochwalić
menedżerowie na szczeblu kierowników i dyrektorów. Natomiast według branż najlepiej
wypadli pracownicy z sektora technologicznego
oraz usług doradczych, reklamy i marketingu
oraz branży inżynieryjnej. Najsłabiej wypadł
sektor obrony i bezpieczeństwa.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca zawsze popłaca”.
Nagrodę wylosował: Leszek Wydra z Rudy Śląskiej.

Piwo przez wieki

Skarb Pomorza
ARCHIWUM

Bursztyn kojarzy nam się przede wszystkim
z polskim morzem. To doskonała pamiątka
z wakacji, która urzeka kolorem i przywodzi
na myśl beztroskie chwile. Dla wielu jednak
bursztynowa barwa związana jest z piwem.
Skojarzenie to wykorzystali właściciele Browaru Amber (po ang. bursztyn) z Bielkówka
pod Gdańskiem.

Zakład ten to firma rodzinna. Jej podwalinami była rozlewnia piwa, założona w 1990
roku przez Andrzeja Przybyłę. Pomysł na własny browar pojawił się dopiero trzy lata później, a pod koniec roku 1994 zostało rozlane
do butelek pierwsze piwo. Z czasem przedsiębiorstwo znacznie się rozwinęło i rozszerzyły
się wpływy browaru. Oprócz sprzedaży piwa
na terenie Pomorza i północnej Polski produkty trafiały do dużych marketów w całym
kraju. Browar zaczął również eksportować
je do USA i Danii. Dzisiaj to zakład średniej
wielkości, który rocznie produkuje 250 tys.
hektolitrów piwa.
Amber specjalizuje się w kilku stylach
tego trunku. W jego ofercie można znaleźć
lagery, koźlaki, portery bałtyckie i piwa pszeniczne. Wszystkie są produkowane z naturalnych, odpowiednio dobranych składników.
Dla wielbicieli klasyki twórcy oferują Piwo
Żywe, które swoją premierę miało w 2004
roku. Reprezentuje ono styl jasny lager. Jest
niepasteryzowane, pochodzi z dolnej fermentacji i długo leżakuje. Otrzymało rekomendację organizacji Slow Food, co świadczy

Prawie 1200 złotych dzieli przecięt-

o tym, że należy ono do produktów zdrowych
i naturalnych. W swoim składzie nie ma żadnych konserwantów i chemicznych składników. Innym przykładem lagera są Złote Lwy.
To piwo ma jasnobursztynowy kolor i świeży zapach. W smaku dominuje słód i lekki
chmiel. Podobnie jest z Johannesem. Ten trunek to wspólna inicjatywa Browaru Amber
i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Został wyprodukowany w 2011 roku, z okazji
czterechsetnej rocznicy urodzin Jana Heweliusza, który oprócz tego, że był słynnym
gdańskim astronomem, parał się także tworzeniem piwa. Ciekawą propozycją jest Amber Czarny Bez. W jego składzie znajdziemy

słód jęczmienny, chmiel, drożdże oraz syrop
z kwiatów czarnego bzu, który wyraźnie czuć
w smaku tego produktu. Mocniejszą opcją
piwa w stylu lager jest Harde. Zawiera ono
ponad 7% alkoholu i przeznaczone jest „tylko
dla prawdziwych mężczyzn”. Tradycyjnym
piwem regionalnym jest Remus, który swoją
nazwę zawdzięcza bohaterowi jednego z kaszubskich dzieł literackich.
Amatorzy ciemnych trunków powinni sięgnąć po Koźlaka. Ten bock hipnotyzuje swoim
rubinowym kolorem. W smaku jest słodowy,
lekko palony. Czuć w nim także nuty karmelowe i goryczkę. Inną propozycją jest Grand
Imperial Porter. Należy on do stylu porter
bałtycki. Długo leżakuje i ma ciemną, prawie
czarną barwę. Jak zapewniają producenci, jest
to doskonały dodatek do deserów. Wariacją
na temat tego stylu jest Grand Imperial Porter
Chili, w którego składzie znajduje się ostra
papryczka. Ma aż 8% alkoholu i nadaje się
do potraw przyrządzanych na grillu.
Na początku bieżącego roku Amber rozpoczął warzenie piw z serii „Po godzinach”,
które mają być autorskimi wariacjami na temat znanych stylów. Jako pierwszy do sprzedaży trafił Koźlak Pszeniczny. Jest niefiltrowany i mętny. W jego smaku czuć nuty karmelu
i owoców, takich jak śliwki, rodzynki i banany.
Piwa Browaru Amber zyskały rzesze
fanów. Cieszą się one uznaniem piwoszy
i różnych instytucji, o czym świadczą liczne
nagrody przyznane tym trunkom.
ŹRÓDŁO: WWW.OPAKOWANIA.COM.PL

ne wynagrodzenie w województwach
wschodniej Polski od płacy w pozostałych regionach kraju – informuje firma
doradcza Sedlak & Sedlak na podstawie
danych z badania wynagrodzeń za 2014
rok. W województwach warmińsko-mazur-

skim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim
oraz podkarpackim przeciętna płaca brutto
wynosiła 3,2 tys. złotych, dla reszty kraju była
o 30 proc. wyższa (4,4 tys. złotych). Dwukrotnie większa różnica dzieliła 10 proc. najlepiej
opłacanych pracowników – na wschodzie kraju zarabiali powyżej 7,5 tys. złotych, a w pozostałych województwach od 12 tys. złotych.
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